
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ke 11.1.2023 klo 18.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2B) + Zoom -etäkokous 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Eena Kero, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Ismo Pohjantammi, Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistys 
Susanna Kaiju 
Outi Raiden 
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
Kauko Niemelä, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
Kati Pyykkö, Vantaankosken srk 
Noora Malmikumpu, iltatoiminnan vapaaehtoinen 
Paula Immonen, Kivistön eläkeläiset 
Thorleif Johansson, LC-Vantaankoski-Vandaforsen 
Jarkko Leino, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Päivi Wickström, LC Vantaa / Rubiini-Rubinen 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Tiina Humaloja, KiVa 
Seppo Salo, KeiKa 
Anne Kokkonen, Vaskivuoren lukion musiikkiseura 
Emilia Huttunen, Vantaan kaupunki 
Anu Hall 

  
2. Kivistön alueen uuden seurantaryhmän esittäytyminen (Pj. Susanna Kaiju) 

Susanna Kaiju, kivistöläinen Vantaan kaupunginvaltuutettu, kasvatuksen ja oppimisen 
lautakunnan jäsen, on valittu Kivistö-Aviapolis seurantaryhmän puheenjohtajaksi. Kaupunki on 
määritellyt Innovaatioiden Vantaa -strategiassa 6 strategista painopistettä, joista yksi on 
kukoistavat kaupunkikeskukset. Asukkaiden kannalta siinä on tärkeää mm. viihtyisyys, 
turvallisuus, hyvät palvelut ja liikenneyhteydet. Seurantaryhmät perustettiin seuraamaan 
kaupunkikeskustojen kehittämissuunnitelmien edistymistä sekä kommentoimaan suunnitelmien 
sisältöjä. Ryhmä ei ole vielä kokoontunut kertaakaan. Seurantaryhmän esittelijänä toimii Kivistön 
ja Keimolanmäen projektijohtaja Gilbert Koskela.  
 
Verkostoillassa todettiin, että Kivistön keskustan kehittämissuunnitelman saaminen ja se, että 
siihen on mahdollista vaikuttaa, on hyvä asia. Keskustelussa nousi esiin myös monia konkreettisia 
asioita, kuten esimerkiksi se, että asukkaat kaipaavat tietoa siitä, mistä löytää luontopolut ja -
alueet ja mitkä luonnonmukaiset alueet tulevat säilymään. Opastekylttejä kaivataan, samoin 
virallisia polkuja lähiluonnossa. KanNun kuntosalin tilanteesta kesästä 2023 eteenpäin oli 
olemassa ristiriitaista tietoa. Sen käyttö on ollut tärkeää monelle alueen yhdistykselle. 

https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/innovaatioiden-vantaa-strategia


Seurantaryhmän puheenjohtaja lupasi selvittää asiaa ja ilmoittaa, mitä on päätetty. Ryhmän 
viestintäsuunnitelmasta tiedusteltiin. Esityslistat ja pöytäkirjat tulevat esille Vantaan 
päätöksentekosivulle, kuten kaikista muistakin kaupungin kokouksista. Puheenjohtaja tulee 
jakamaan tietoa myös omissa viestintäkanavissaan. Ehdotettiin, että keskeistä tietoa voisi jakaa 
välillä myös MarjaVerkon verkostoilloissa ja sosiaalisen median kanavissa. Ehdotusta 
kannatettiin.  
 
Keskustelussa nousi esiin, että vaikka kaupunki monesti toteaa kolmannen sektorin tärkeyden, 
niin yhteistyö ei valitettavasti toimi toivotulla tavalla. Viestintä tapahtuu edelleen ylhäältä 
alaspäin. Kaupunki ei ole ollut kovin paljon läsnä Kivistön alueella ja yhdistykset ovat tehneet 
runsaasti työtä kaupungin tueksi, mutta kaupungin arvostus ei näy riittävästi käytännön tasolla. 
Tasokorotus kaupungin myöntämään tukeen olisi erittäin tärkeää, jotta yhdistyksillä olisi 
toimintaedellytyksiä jatkossakin. Todettiin, että Kivistön alueen hyvinvoinnin edistämisessä 
MarjaVerkko on verkostonsa avulla tehnyt tärkeää työtä. Aluevaltuutetutkin ovat nostaneet 
MarjaVerkkoa esiin Kivistön alueen vahvuutena. Lisäksi on totta, että esimerkiksi haitallisten 
vieraslajien torjunnassa MarjaVerkko on tehnyt työtä, joka kuuluisi kaupungin vastuulle. Kolmas 
sektori tulisi ottaa mukaan keskusteluun, sillä aito vuorovaikutus ja yhteistyö on keskeistä, jos 
halutaan, että alueet todella kukoistavat.  

  
3. Alueen vanhempainilta / turvallisuusilta 25.1. 

Alueen vanhempainilta / turvallisuusilta järjestetään keskiviikkona 25.1. klo 18–20 Aurinkokivessä 
ruoka-aulassa. Tilaisuus on kaikille avoin. Vanhempainillan järjestää Kivistön alueen alueverkosto, 
johon kuuluu alueen koulujen edustajia, poliisi (ennalta estävä toiminta), nuorisopalvelut, 
Vantaankosken seurakunta ja MarjaVerkko. Vanhempainilta päätettiin järjestää, koska alueella 
oli kesällä ja alkusyksystä muutama todella ikäviä tapahtuma, kuten nuoren ryöstö ja 
pahoinpitely ja lisäksi alueen rauhattomuus ylipäätään on puhututtanut ihmisiä erityisesti 
sosiaalisessa mediassa. MarjaVerkko järjesti loppuvuodesta 2020 turvallisuusillat Kivistössä ja 
Keimolanmäessä ja varautumisillan keväällä 2022, jossa myös poliisi antoi tilannekatsauksen 
alueen turvallisuustilanteesta. Turvallisuusiltoja toivottiin järjestettävän säännöllisesti. Vuonna 
2021 keväällä Vantaan kaupunki puolestaan järjesti Kivistön asukasfoorumin, jossa käsiteltiin 
myös turvallisuusasioita. 

Vanhempainillassa on esillä mm. seuraavia aiheita: tilannekatsaus alueesta; päihteet & väkivalta: 
mitä alueella liikkuu, miten havaita, miten päihteiden käyttö vaikuttaa lasten ja nuorten 
tulevaisuuteen, miten toimia ja mistä hakea apua, jos huoli herää; somekiusaaminen; 
turvallisuuden lisääminen. 

4. MarjaVerkon kevään aikatauluasioita lyhyesti 
- Kohtaamispaikkatoiminta käynnistyi kevään 2023 osalta. Toimintaa on keskiviikkoisin ja 

perjantaisin asukastila Rubiinissa klo 9–15 tämän hetken suunnitelman mukaisesti toukokuun 
loppuun saakka 

- Talvitempaus järjestetään säävarauksella sunnuntaina 12.2. klo 15–17 Lipunkantajankentällä (ja 
mahdollisesti myös Kenraalinpuistossa) 

- KYTKE-festari järjestetään lauantaina 20.5. klo 13–17 
- Siivoustalkoiden ajankohdaksi ehdotettiin lauantaita 22.4. (13–15) 

 
 



5. Muut asiat 
- MarjaVerkolle tuli pyyntö Svenska YLE:ltä. He olisivat kiinnostuneita tekemään jutun Kivistön 

areenahankkeesta, ja he haluaisivat puhua asukkaiden, tai jonkun asukkaan kanssa aiheesta. 
Minkälaisia mahdollisuuksia hanke tuo, tai minkälaisia huolia se herättää. Iso plussa olisi, jos 
löytyisi henkilö, joka voisi kertoa aiheesta ruotsiksi. Haastatteluun halukkaat voivat ilmoittautua 
Elinalle (elina.olki@marjaverkko.fi) 

- Teemailtaehdotuksista keskusteltiin. Esille nousivat mm. alueen roskaisuus / siivottomuus sekä 
Kivistö liikkuu -teemailta  

- Iltatoiminta siirtyy torstai-iltaan klo 18–20. Iltatoimintaa järjestetään vapaaehtoisvoimin 
asukastila Rubiinissa yhteensä kahdeksan kertaa tänä keväänä, eli noin joka toinen torstai. 
Ohjelma perustuu kävijöiden esittämiin toiveisiin. Tietoa iltatoiminnasta saa mielellään jakaa ja 
kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan 
 

6. Seuraava verkostoilta 
- 8.2. keskiviikkona klo 18 asukastila Rubiinissa 
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